20

BOIB

Num. 87

Disposició final segona
Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El conseller,
Francesc Fiol i Amengual
Palma, 30 de maig de 2005

—o—
Num. 10134
Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 1 de juny de
2005, per la qual es deixa sense efecte l'aprovació de l'expedient
de despesa i plecs de la contractació número CON01 2005
0000001197.
Vist que l'expedient de contractació de referència va ser aprovat mitjançant Resolució del Secretari General de la Conselleria d'Educació i Cultura que
actuà per delegació del Conseller d'Educació i Cultura en data 18 de juny de
2005, amb la corresponent autorització de despesa per un import de 100.000,00
euros.
Atès que han sorgit necessitats de despesa que fa necessari la utilització
dels crèdits de la partida G/421A01/22109/00 prevists per satisfer les despeses
de la contractació esmentada.
Atès que el subministrament previst en l'esmentada contractació pot ajornar-se sense causar cap perjudici greu al Servei.
Per tot això,
RESOLC
PRIMER. Revocar l'aprovació de l'expedient de despesa i plecs de la contractació núm. CON01 2005 0000001197 i en conseqüència deixar sense efecte
l'anunci de dia 18 de maig de 2005, de licitació per al subministrament de
35.000 títols acadèmics i professionals no universitaris publicats al Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB núm.79 de 24 de maig de 2005).
SEGON. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
TERCER. Notificar la present als interessats, significant que en compliment de l'article 46 de la Llei de la Jurisdicció Contencioso- Administrativa,
contra aquesta resolució pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de DOS MESOS, a contar a partir del dia següent al de la notificació de la
mateixa, davant la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears o bé pot interposar, de conformitat amb l'article 66
de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'administració de la CAIB, recurs especial en matèria de contractació, que té caràcter potestatiu, davant el Conseller
d'Educació i Cultura o bé directament davant la Junta Consultiva de
Contractació, en el termini d'UN MES, a contar des del dia següent al de la
recepció de la present notificació, sense perjudici d'interposar qualsevol altre
que consideri oportú en defensa dels seus drets.
Palma, 1 de juny de 2005
El Titular de l'Òrgan de Contractació,
Francesc J. Fiol i Amengual

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 10115
Correcció d'errors de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i
Pesca d'1 d'abril de 2005, per la qual s'aprova el Reglament de
la denominació d'origen Pla i Llevant, el seu Consell Regulador
i el seu Òrgan de Control.
Atès que s'ha advertit una errada en la publicació de la versió castellana
de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca d'1 d'abril de 2005, per la qual
s'aprova el Reglament de la denominació d'origen Pla i Llevant, el seu Consell
Regulador i el seu Òrgan de Control, núm. edicte 5859 (BOIB núm. 55 de 0904-2005), es procedeix a efectuar l'oportuna rectificació.
En l'ANNEX ÚNIC, article 7.2
On diu:
'2. La graduació alcohòlica volumètrica natural mínima serà del 10 per
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100 en volum per a les varietats blanques, 1del 0,5 per 100 en volum per a les
varietats negres i del 12 per cent en volum per als vins de licor.'
Ha de dir:
'2. La graduació alcohòlica volumètrica natural mínima serà del 10 per
100 en volum per a les varietats blanques, del 10,5 per 100 en volum per a les
varietats negres i del 12 per cent en volum per als vins de licor.'
Palma, 1 de juny de 2005
La consellera d'Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores

—o—
Num. 10112
Resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca de 31 de maig de
2005, per la qual es convoquen, per a l'any 2005, ajudes per a la
millora de la producció i comercialització dels productes de l'apicultura a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, d'acord amb el Programa nacional apícola de 2005.
El Reial decret 519/1999, de 26 de març, pel qual es regula el règim d'ajudes a l'apicultura en el marc dels programes nacionals anuals, estableix la
regulació d'un règim d'ajudes per al foment d'aquelles activitats destinades a
millorar la producció i comercialització de la mel.
Aquest Reial decret es dictà com a conseqüència de l'aplicació del
Reglament (CE) núm. 1221/1997, del Consell, de 25 de juny, pel qual s'estableixen les normes generals d'aplicació de les mesures destinades a millorar la
producció i comercialització de la mel i el Reglament (CE) núm. 2300/1997, de
la Comissió, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de l'anterior; i en els
que es preveu el cofinançament comunitari de fins un 50 per 100 de les despeses originades per les accions previstes en el Programa nacional anual de les
mesures d'ajuda a l'apicultura. Aquests programes, elaborats en col·laboració
amb les organitzacions representatives i les cooperatives del sector apícola, són
aprovats anualment mitjançant decisió de la Comissió.
En el Reial decret 519/1999, de 26 de març, s'estableix que el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha de contribuir al finançament del sistema
mitjançant un règim d'ajudes fins a un màxim del 25 per 100 del cost total de les
mesures a realitzar i sempre dins les seves disponibilitats pressupostàries.
El dia 25/08/2004 la Comissió va aprovar la Decisió per la qual s'aprova
el programa de millora de la producció i la comercialització dels productes de
l'apicultura presentat per Espanya d'acord amb el Reglament (CE) núm.
797/2004, del Consell.
D'altra banda, el 28 d'abril de 2004 entrà en vigor el Reglament (CE) núm.
797/2004, del Consell, de 26 d'abril, relatiu a les mesures destinades a millorar
les condicions de producció i comercialització dels productes de l'apicultura, el
qual deroga i substitueix el Reglament (CE) núm. 1221/1997, del Consell.
Per tot això, i per tal de procedir a la convocatòria, per a l'any 2005, de les
ajudes per a la millora de la transformació i comercialització de la mel a l'àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en ús de les atribucions que tenc
conferides, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte i àmbit d'aplicació
Aquesta Resolució té per objecte la convocatòria, per a l'any 2005, les ajudes per a la millora de la producció i comercialització de la mel a l'àmbit de les
Illes Balears, d'acord amb el Programa nacional apícola de 2005 aprovat per la
Decisió de la Comissió de 25 d'agost de 2004, a l'empara de l'establert en el
Reglament (CE) núm. 797/2004 del Consell, de 26 d'abril, relatiu a les mesures
destinades a millorar les condicions de producció i comercialització dels productes de l'apicultura (DOUE núm. L125, del 28-04-2004) i en el Reial decret
519/1999, de 26 de març, pel qual es regula el règim d'ajudes a l'apicultura en
el marc dels programes nacionals anuals (BOE núm.74, del 27-03-1999).
Segon
Beneficiaris
Poden optar a les mesures d'ajuda previstes en l'apartat tercer d'aquesta
Resolució aquells beneficiaris que compleixen els requisits següents:
1. Les persones físiques o jurídiques titulars d'una explotació apícola
que figuren inscrites en el Registre d'explotacions ramaderes o en el Registre
apícola de la Direcció General d'Agricultura, amb anterioritat a l'1 de gener de
2004. A més, els beneficiaris han de complir amb les obligacions establertes en
l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Els abellars abandonats i les caseres mortes no donaran lloc al cobrament

